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П8529 (P8529)
Середньоранній трьохлінійний гібрид
Тип зерна – зубоподібний 

ПР39Б76 (PR39В76)
Середньоранній простий гібрид
Тип зерна – зубовий

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  06.05.2012
збирання -  26.10.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N116P52K52

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  09.05.2012
збирання -  24.11.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N82P0K0 

Рекомендується: 
• для вирощування в Поліссі та Лісостепу,  а також для збирального конвеєра 
в Північному Степу;

• уникати надто ранніх та надто пізніх строків висіву.

Рекомендується:
• для вирощування в Поліссі та Лісостепу,  а також для посівного та 
збирального конвеєра в Північному Степу;

• придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

• уникати надто ранніх строків висіву та висівання на перезволожених 
ґрунтах, де є ризик кореневого вилягання.  

Гібрид зернового напряму.
Може спостерігатися нерівномірність 
розміщення качанів за висотою.

Гібрид зернового напряму.
Придатний для пізнього повисіву.
Висока стійкість до стеблового вилягання.
Має толерантність до пошкодження 
кукурудзяним метеликом.

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

BRAND

P8529
BRAND

PR39В76ФАО 280ФАО 280

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у ТОВ “Західагропродукт”, Тернопільська обл., Бучацький р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  філії “Перспектив” ПРАТ “Зернопродукт”, Ів.-Франківська обл.,  Городенківський р-н

ПР39Б76: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році П8529: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 
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ПР39Ф58 (PR39F58)
Середньоранній простий гібрид
Тип зерна – зубовий

П8659 (P8659)
Середньоранній простий гібрид
Тип зерна – зубовий

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  14.05.2012
збирання -  14.11.2012
попередник -  кукурудза
основний обробіток -  глибока  
 культивація
удобрення -  N117P21K21       

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  08.05.2012
збирання -  09.11.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N12P52K0

Рекомендується: 
• для вирощування в Поліссі та Лісостепу (особливо – Західному)

• для зрошення у Південному Степу;

• придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі).

Рекомендується:
• для вирощування в Поліссі та Лісостепу,  а також для посівного та 
збирального конвеєра в Північному Степу;

• уникати надто ранніх та пізніх строків висіву;

• застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Гібрид подвійного використання: 
на зерно та силос.
Має високу компенсаційну здатність 
за зрідженнія посівів.

Гібрид зернового напряму.

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

BRAND

PR39F58
BRAND

P8659ФАО 290ФАО 290

НОВИЙ!

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

ШВИДКИЙ 
СТАРТОВИЙ РІСТ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ФГ “Джерело”, Чернівецька обл., Вижницький р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ПП “Західна аграрна компанія”, Волинська обл., Локачинський р-н

П8659: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році ПР39Ф58: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 
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ПР39Р20 (PR39R20)
Середньоранній простий гібрид
Тип зерна – кременистоподібний

3893/Кларіка (Clarica)
Середньопізній простий гібрид
Тип зерна – зубоподібний

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  20.05.2012
збирання -  26.10.2012
попередник -  кукурудза
основний обробіток -  дискування
удобрення -  N90P90K90       

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  04.05.2012
збирання -  27.10.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N150P18K38

Рекомендується: 
• для вирощування в Поліссі та Лісостепу (особливо Західному);

• при використанні у монокультурі застосовувати оптимальні строки висіву;

• уникати надто пізніх строків збирання.

Рекомендується:
• для вирощування в Східному та Центральному Лісостепу і 
Північному Степу;

• дотримуватись оптимальної густоти;

• уникати монокультури;

• висівати в оптимальні строки.

Гібрид зернового напряму, придатний для 
виробництва крупи з високим виходом 
великої фракції. 
Придатний для раннього висіву. 

Гібрид зернового напряму.

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

BRAND

PR39R20
BRAND

ClaricaФАО 310ФАО 290

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  АТ “Племінний завод “Агрорегіон”, Київська обл., Бориспільський р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ТОВ “Плиски-Агро”, Чернігівська обл., Борзнянський р-н

Кларіка: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році ПР39Р20: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 
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П9000 (P9000)
Середньопізній простий гібрид
Тип зерна – проміжний

ПР38Н86 (PR38N86)
Середньопізній простий гібрид 
Тип зерна – зубоподібний

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  12.05.2012
збирання -  16.10.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  глибоке
  розпушування
удобрення -  N92P0K0       

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  06.05.2012
збирання -  23.10.2012
попередник -  кукурудза
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N135P32K32

Рекомендується: 
• для вирощування в Східному та Центральному Лісостепу і Північному Степу;

• дотримуватись оптимальної густоти;

• не використовувати для вирощування в умовах штучного зрошення або на 
територіях з інтенсивними опадами в осінній період.  

Рекомендується:
• для вирощування в Лісостепу та Північному Степу;

• застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Гібрид зернового напряму.
Придатний для раннього і пізнього висіву.

Гібрид зернового напряму.
Придатний для раннього висіву.
Має виражену компенсаційну здатність 
за зрідження посівів.
Добре адаптований до холодних та 
вологих умов.

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

BRAND

P9000
BRAND

PR38N86ФАО 320ФАО 310

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР® 

  у  ПАП “Агропродсервіс”, Тернопільська обл., Тернопільський р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ТОВ “Укр Агро РТ”, Житомирська обл., Андрушівський р-н

ПР38Н86: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році П9000: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 
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П9025 (P9025)
Середньопізній трьохлінійний гібрид
Тип зерна – проміжний

ПР38А79 (PR38А79)
Середньопізній простий гібрид 
Тип зерна – зубоподібний

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  12.05.2012
збирання -  15.10.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N116P32K32 

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  08.05.2012
збирання -  20.10.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N24P24K24  

Рекомендується: 
• для вирощування в Лісостепу та Північному Степу;

• застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Рекомендується:
• для вирощування в Лісостепу та Північному Степу;

• придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

• добрий агрофон;

• дотримуватись максимально допустимої густоти посіву.

Гібрид зернового напряму.
Має виражену компенсаційну здатність 
за зрідження посівів.
Може спостерігатися нерівномірність 
розміщення качанів за висотою.

Гібрид зернового напряму.
Придатний для раннього висіву.
Дуже добра стійкість до стеблового 
вилягання.

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

BRAND

P9025
BRAND

PR38А79ФАО 330ФАО 330

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ПП “С.Мельничука”, Ів.-Франківська обл., Коломийський р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

в  АКПП “Золота Нива”, Вінницька обл., Оратівський р-н

ПР38А79: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році П9025: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 
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ПР39Д89/Анаста
Середньопізній простий гібрид 
Тип зерна – зубовий

П9400 (P9400)
Середньопізній простий гібрид 
Тип зерна – зубоподібний

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  15.05.2012
збирання -  28.11.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N165P50K76   

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ссівба -  03.05.2012
збирання -  06.10.2012
попередник -  соя
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N172P38K38       

Рекомендується: 
• для вирощування у зоні Лісостепу та Північного Степу;

• для мінімального обробітку ґрунту;

• дотримуватись максимально допустимої густоти висіву.

Рекомендується:
• для вирощування в Лісостепу та Північному Степу;

• придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

• дотримуватись рекомендованої густоти посіву;

• застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Гібрид зернового напряму.
Придатний для раннього висіву.
Вирізняється дуже стабільною урожайністю 
за роками. 

Гібрид зернового напряму.
Дуже добра стійкість до стеблового 
вилягання.

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

BRAND

PR38D89
BRAND

P9400ФАО 340ФАО 330

НОВИЙ!

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

ШВИДКИЙ 
СТАРТОВИЙ РІСТ

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ТОВ “Поділля Лат Інвест”, Вінницька обл., Тиврівський р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  корпорації “Сварог  2006”, Хмельницька обл., Шепетівський р-н       

П9400: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році Анаста: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 

(PR38D89/
 Anasta)

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

ШВИДКИЙ 
СТАРТОВИЙ РІСТ
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П9578 (P9578)
Середньопізній, простий гібрид 
Тип зерна – зубовий

ПР38А22 (PR38А22)
Середньопізній простий гібрид
Тип зерна – восковий 

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  07.05.2012
збирання -  27.10.2012
попередник -  кукурудза
основний обробіток -  дискування
удобрення -  N103P0K0       

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба -  05.05.2012
збирання -  24.11.2012
попередник -  оз.пшениця
основний обробіток -  оранка
удобрення -  N163P65K65       

Рекомендується: 
• для вирощування в Лісостепу та Північному Степу;

• висівати в оптимальні строки;

• дотримуватись оптимальної густоти;

• застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури. 

Рекомендується:
• для вирощування в Східному Лісостепу та Північному Степу, а також на 
зрошенні в Південному Степу;

• придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

• для пізнього збирання;

• дотримуватись оптимальної густоти. 

Гібрид зернового напряму.
Добра толерантність до кукурудзяного 
метелика.

Гібрид, що вирощують на зерно з метою 
подальшого виробництва крохмалю. 
Має природну толерантність до 
кукурудзяного метелика.

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКИЙ 
УРОЖАЙ

BRAND

P9578
BRAND

PR38А22ФАО 390ФАО 350

НОВИЙ!

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ

ВИСОКА 
ВОЛОГОВІДДАЧА

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ТОВ “Україна 2001”, Хмельницька обл., Теофіпольський р-н

2012 рік: ТОП10 гібридів кукурудзи ПІОНЕР®  

у  ТОВ “Кролевецький комбікормовий завод”, Сумська обл., Кролевецький р-н

ПР38А22: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році П9578: максимальна врожайність у певній області  в 2012 році 

ВИСОКА 
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ 
ДО ХВОРОБ


